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«Veniu, pugem a la muntanya del Senyor,
al temple del Déu de Jacob.
Ell ens ensenyarà els seus camins,
i nosaltres seguirem les seves rutes…»
Ell serà jutge entre les nacions,
arbitrarà sobre els pobles.
Forjaran relles de les seves espases
i falçs de les seves llances.
Cap nació no empunyarà l'espasa contra una
altra ni s'entrenaran mai més a fer la guerra
(Is 2,3-5).

Arrels Cristianes de Catalunya
Carta pastoral dels bisbes de Catalunya, 1985.

Com a bisbes de l’Església a Catalunya,
encarnada en aquest poble, donem fe de la
realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al
llarg de mil anys d’història i també reclamem
per a ella l’aplicació de la doctrina del
magisteri eclesial: els drets i els valors
culturals de les minories ètniques dins d’un
Estat, dels pobles i de les nacions o
nacionalitats han de ser respectats i, fins i
tot, promoguts pels Estats, els quals de cap
manera no poden, segons dret i justícia
perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a
una altra cultura majoritària. L’existència de
la nació catalana exigeix una adequada
estructura jurídico-política que faci viable
l’exercici dels drets esmentats…

Que el que importa no és el que
diu la llei, sinó el que diuen els
tribunals que diu la llei (Ponç Feliu)
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Una actualitat tossuda!
Ja fa massa temps que es demana (l’Església
catalana també ha fet sentir la seva veu) que a
Catalunya li sigui reconeguda i respectada la seva
identitat i autonomia. I pensàvem que teníem un
Estat democràtic i ja dialogant que escoltaria les
aspiracions de la majoria parlamentaria i que el
referèndum seria el camí civilitzat d’una societat
madura per resoldre les seves aspiracions; però
havíem sobrevalorat aquest Estat! I aquest Estat
s’ha tornat a fer amo dels ciutadans, s’ha situat
novament al marge dels ciutadans i s’ha fet
reiteradament tirà, continuant sense escoltar la
veu del poble a qui havia de servir i respectar. Un
Estat que ja no ens representa... (ho ha fet mai?).
Cap dels tres poders (legislatiu, executiu i judicial),
tots a una, es mantenen en l’immobilisme de “todo
atado y bien atado”. No és això...!, no és la
transició democràtica creguda i pactada.
I el somni renovat que alimentem novament molts
ciutadans de Catalunya és el de fer un país nou,
modern, república, democràtic, a mida de la gent i,
per això, participatiu, lliure, ja major d’edat per
independitzar-se i fer el propi camí autònomament
com el fa un fill/a ja gran, com el fa un captiu
alliberat... És un somni que cal concretar, i on tots
som protagonistes!, resultat de la resposta
personal i arriscada de molts, de tots finalment!
I tenim mites i profecies que ens donen pautes per
convocar el poble i donar identitat; són les velles i
noves profecies: reptes de pau i convivència, i
progrés i participació; un avanç, una ascensió
d’humanitat, de progrés en la construcció de la
civilització de l’amor aquí: canviar les armes de
domini en eines de prosperitat i vida; ja cap
violència per ningú en la república del país nou que
volem construir; la pau és el camí, i la no-violència
estructural el número 1 de la seva constitució en
tots els àmbit de la seva organització, sense cap
155 a l’aguait. Déu beneeixi Catalunyà!

Companys, no és això...
No era això, companys, no era això
pel que varem morir tantes flors,
pel que vàrem plorar tants anhels.
Potser cal ser valents altre cop
I dir no, amics meus, no és això.
No és això, companys, no és això,
ni paraules de pau amb garrots,
ni el comerç que es fa amb els nostres drets,
drets que són, que no fan ni desfan
nous barrots sota forma de lleis.
No és això, companys, no és això;
ens diran que ara cal esperar.
I esperem, ben segur que esperem.
És l’espera dels que no ens aturarem
fins que no calgui dir: no és això
(lletra i música: Lluís Llach).

"God Bless America"

“God Bless Catalonia”
“Déu beneeixi Catalunya”
"God Bless America" és una pregària i cançó patriòtica nordamericana escrita per Irving Berlin durant la Primera Guerra
Mundial el 1918 i revisada per ell durant la Segona Guerra
Mundial. I és també una cançó catalana..., també una
invocació actual que acompanyi la història que anem escrivint
avui amb tanta passió. Una pregària sempre és un desig, un
somni, una utopia...,i un do, i una gràcia...

Déu beneeixi a Catalunya
i beneeixi els catalans,
fent el miracle de tot un somni...
d’aquesta terra noble, humana...
Li demanem llibertat
pel nostre poble encadenat...
i la constància per subsistir...
Li demanem pau i amor...
(extracte de la cançó que podeu sentir:
https://www.youtube.com/watch?v=J7c3ey-z_8U)
Vies de suport a les necessitats de defensa
jurídica, seguretat i suport als exiliats i presos
Al president Carles Puigdemont i consellers
exiliats: www.defensaexili.org
Als familiars dels presos: www.adretscivils.cat
I per ajudar a Clara Ponsatí en la seva defensa:
www.crowdjustice.com/case/defendclara

Notícies de llibertat...
Una mostra de les iniciatives, de creativitat i imaginació, de
l’actualitat del mes de març que suscita la lluita pels drets
humans i la defensa de la democràcia; mil maneres de
solidaritat amb les causes per la llibertat.
28 de febrer: Els psicòlegs de Catalunya es planten enfront
el Consejo General de la Psicologia de España i també del
Col·legi de Psicòlegs de Catalunya per la seva manca de
compromís amb el procés que viu Catalunya.
2 de març: Admesa la querella de l’home ferit per pilota de
goma l’1-O.
2 de març: El Síndic de Greuges de Catalunya considera que
la resposta al procés és desproporcionada i alerta d’una
regressió a Catalunya arran de la intervenció de la Generalitat
i el 155.
2 de març: Concert de suport del cantautor Roger Mas amb el
president Puigdemont i consellers exiliats a Brussel·les on va
estrenar el seu nou disc Parnàs.
3 de març: Demanda del president Carles Puigdemont contra
l’Estat espanyol a les Nacions Unides per defensar els seus
drets polítics i civils.
4 de març: Homilia a Montserrat critica la violència policial
pel referèndum.
5 de març: Neix el moviment Artistes de la República en
defensa de la llibertat d’expressió i contra la repressió de
l’Estat.
5 de març: Universitaris dels Estats Units signen un manifest
on es denuncien la criminalització de la dissidència política a
l’Estat espanyol i l’existència de presos polítics.
8 de març: Manifest de la vaga feminista en defensa de la
democràcia i de les llibertats a Catalunya.
13 de març: Amnistia Internacional denuncia falta de
llibertat d’expressió a l’Estat espanyol.
14 de març: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha
desautoritzat
la sentència i els criteris dels Tribunal
Constitucional per ratificar una condemna de presó el 2015 als
joves que van cremar una foto del rei, i ho considera llibertat
d’expressió.
18 de març: La Crida per la Llibertat es refunda amb
l’adhesió d’una quarantena d’entitats per organitzar accions
pacífiques en defensa d’empresonats i exiliats, i bastir una
xarxa internacional de complicitats.
24 de març: L’abat de Montserrat Josep Maria Soler demana
diàleg amb Catalunya sense humiliació.
24 de març: Centenars de persones es van concentrar davant
l’oficina del Parlament Europeu a Barcelona per denunciar
que no és delicte el rescat marítim als refugiats que arriben a
Europa i reclamar la llibertat de Proactiva Open Arms.
31 de març: Els CRD van omplir amb 3.000 creus grogues les
platges del Port de la Selva, Cadaqués i Argelers per demanar
la llibertat dels presos polítics, democràcia i justícia.

Nostra Senyora de la
Llibertat, pregueu per nosaltres!
Si en urgent necessitat,
nostre clamor vos implora:
Assistiu-nos Gran Senyora
Verge de la Llibertat!
(... dels Goigs de Ntra. Sra. de la Llibertat, Barcelona, 1714)

